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MAROSÁN GYÖRGY

N
emrégiben egy Lindau-
ban rendezett tudomá-
nyos konferencián a 
résztvevők – köztük több 
Nobel-díjas – a közgazda-
ságtudomány problémáit 

elemezték. Az egyik előadó – Ju dith 
Niehues – a fejlett világ polgárainak 
egyenlőségről alkotott nézeteit vetet-
te össze a valósággal. Alapvető megál-
lapítása: a legtöbb országban az em-
bereknek nincs pontos képük a va-
lóságról. Vannak azonban országok, 
ahol az eltérés meghökkentően nagy: 
az USA-ban általában egyenlőbbnek 
vélik társadalmukat az emberek, mint 
amilyen, míg a „rendszerváltó” kelet-
európaiak túlbecsülik az egyenlőt-
lenség tényleges mértékét. Ezen be-
lül azonban – fogalmazta meg a ku-
tató –, kiugró Magyarország helyzete: 
a szubjektív Gini index 80 százalék-
kal haladja meg a ténylegeset. Ez arra 
utal, a lakosság egyszerűen nincs tu-
datában a valóságnak. 

A megállapítás két szempontból 
is fi gyelmet érdemel. Az egyik: ismét 
beleütközünk a hazai kutatások során 
gyakran felbukkanó különös ellent-
mondásba. A korrupció vagy éppen az 
idegenellenesség hazai állapotainak 
szubjektív megítélése alapvetően eltér 
a valóságos helyzettől. Miközben úgy 
véljük, hogy túl magas az idegen kul-
túrát képviselő bevándorlók aránya, 
és ezzel magyarázzuk a magas idegen-
ellenességet, európai összevetésben 
hazánkban viszonylag csekély az „ide-
genek” száma. Összevetve Dániával 
(9,9 százalék), Ausztriával (15,7 száza-
lék) vagy Angliával (12,4 százalék), de 
akár Szlovéniával (11,3 százalék), vagy 
Szerbiával (5,6 százalék) a magyar 4,7 
százalékos arány nem kiugró. Hason-
ló képet mutatott a korrupcióval kap-

csolatos kutatás is. Minden felmérés 
azt mutatja, hogy korrupciós „szeny-
nyezettségünk” belesimul környeze-
tünk átlagába. Mindeközben a ma-
gyarok a korrupciót szubjektívan elvi-
selhetetlenül magasnak érzik, ám ha 
saját érdekről van szó, megértők és el-
nézők a korrupcióval kapcsolatban. 
Most tehát az egyenlőtlenséggel kap-
csolatban bukkant elő ugyanez az el-
lenmondás. 

Nemrég több, sok országra kiter-
jedő kutatás vizsgálta az egyenlőt-
lenséggel kapcsolatos beállítódást. 
(Pl. Ju dith Niehues, 2014, Subjecti-
ve Perceptions of Inequality and Re-
distributive Preferences: An Interna-

tional Comparison) Ezek azt igazol-
ták: hazánk az európai egyenlőtlen-
ségi rangsor közepén helyezkedik el, 
és annak szintje – nemzetközi össze-
hasonlításban – nem kiugróan magas. 
Még a „rendszerváltókkal” összevetve 
is van, ahol a magyarországinál lénye-
gesen nagyobb az egyenlőtlenség (bal-
ti országok), és van, ahol kisebb (Cseh-
ország vagy Szlovénia). Ami azonban 
egyedülálló: mi, magyarok az egyen-
lőtlenséget elviselhetetlenül magas-
nak érezzük. Mindez azért fontos, 
mert a polgár egyenlőtlenséggel kap-
csolatos szubjektív érzéséből követke-
zik az újraelosztásra, illetve az állam 
aktív szerepére vonatkozó elvárása. 

Ebből pedig – a pártpreferenciáktól 
függetlenül – az ígéretekre hagyatko-
zó választói döntés, illetve az egyenlőt-
lenség mérséklésével kapcsolatos po-
litikai szándékok támogatása követ-
kezik. Ez a magyarázata a Fidesz (si-
keres) stratégiájának, amely egyrészt 
alacsony adót és „rezsicsökkentést” 
ígért – amit az emberek úgy fordítot-
tak le a maguk számára: több marad 
majd a zsebükben –, másrészt meg-
adóztatta a „pofátlan” végkielégítése-
ket, amivel a „tisztességtelen” jövedel-
meket célozta meg. Sokan csodálják – 
és követésre ajánlják – ezt a stratégiát, 
én azonban óvatosságra intenék. 

A kutatások visszatérően arra utal-

nak: a magyar társadalomnak fogalma 
sincs a valóságos helyzetről. Ez azért 
elgondolkoztató, mert tudjuk: vala-
mely betegség – legyen az társadalmi 
vagy egyéni – gyógyításának feltétele, 
hogy a szenvedő és persze az orvos is 
tisztába jöjjön a baj gyökerével. Csak 
így lehet megfelelő terápiát választani, 
és csak így várható el, hogy a beteg kö-
vesse azt. A történelemből tudjuk: mi-
nél kevésbé ismerjük a világ működé-
sét, annál könnyebben válhatunk sar-
latánok áldozatává. Ám épp így, mi-
nél kevésbé van tisztában a polgár sa-
ját társadalmának valóságos helyzeté-
vel, annál kiszolgáltatottabb a – szoci-
ális „léböjtkúrát” vagy gazdasági „ho-
meopátiaprogramot” ajánlgató – poli-
tikai csodadoktoroknak. 

A tudatlanság és a valóságos hely-
zet megismerése iránti érdektelenség 
azonban még a hozzáértő szakember 
helyzetét is megnehezíti, mert úgyne-
vezett „placeboreformok” kiváltója le-
het. (R. Spiegler: Placebo Reforms, 
2013) Ennek lényege: a politikus rá-
ébred, hogy az elkerülhetetlen terápia 
hosszú, költséges és fájdalmas. Tudja, 
hiába is igyekezne ezt elmagyarázni a 
társadalomnak, úgysem értené senki, 
és közben az ellenzék csak ellene han-
golná az egyébként is feldühödött em-
bereket. Így olyan programokat fogal-
maz meg, amelyek látványosak (jól „el-
adhatók” a médiában), nem kerülnek 
sokba (látszólag), és gyorsan végre-
hajthatók. Egyetlen „apró” probléma 
van velük: nem használnak. Cserébe 
viszont az állampolgár úgy érzi, azért 
történt valami, és erre lehet hivatkoz-
ni a választások közeledtével. Az efféle 
„placeboreformok” igazi kára az, hogy 
azt az érzést keltik, valami történt. Így 
elaltatja a fi gyelmet, miközben a nem 
kúrált betegség súlyosbodik. Végül 
már csak az életveszélyes operáció ma-
rad, amit vagy túlél a beteg, vagy nem.  

Jogcím nélkül
Köves Slomó lapjukban nemrég meg-
jelent írására reagál dr. Langermann 
István holokauszt-túlélő (szeptem-
ber 9., 10. o.). Kövesnek messze nem 
mindenben volt igaza, de dr. Langer-
mann épp amiatt támadja, amiben 
igaza volt, hogy a Mazsihisz dolga a 
hitélet szervezése volna.

„A Mazsihisz ... egész Magyaror-
szág összes zsidó hitközségeinek (sic!) 
irányítója és működtetője. Ehhez kap 
... állami támogatást” – írja dr. Langer-
mann. Ebben persze nagyfokú isme-
rethiány van, hiszen a Mazsihisz a 
magyar hitközségeknek nem „irányí-
tója és működtetője”, hanem csupán 
választott képviselője, mivel minden 
zsidó hitközség autonóm szervezet, 
amely kívülről nem irányítható. Az vi-
szont igaz, hogy a Mazsihisz az álla-
mi támogatást a hitközségi munka, a 
hitélet képviseletére kapja. Épp ezért 
visszás dr. Langermann másik megál-
lapítása: „A Mazsihisz ... a magyar zsi-
dó közösség vezetőjeként intézi a kö-
zösség ügyeit, amelynek csak egyik ... 
vonalát képezik a szorosan vett egyhá-
zi vonatkozások.”

Való igaz, hogy a Mazsihisz igyek-
szik olyan színben feltüntetni magát, 
amilyennek dr. Langermann lefesti. 
Csakhogy ehhez nincs felhatalmazá-
sa. A mai magyar zsidóság többségét 
ma már mi, ateisták tesszük ki. Továb-
bi jelentős létszámot adnak a „maguk 
módján vallásos” zsidók, akik hisznek 
Istenben, de semminemű kapcsolatot 
nem tartanak a hitközségekkel, a zsi-
nagógákkal. Mi, a többség semmikép-
pen nem tekintjük a Maszihiszt veze-
tőnknek, soha semmi módon nem ha-
talmaztuk fel arra, hogy bennünket 
akár az államhatalomnál, akár a társa-
dalomban képviseljen. Amikor a Ma-
zsihisz az egész magyar zsidóság kép-
viselőjeként tünteti fel magát, ezt bár-
minemű felhatalmazás, jogcím nélkül 
teszi. Bitorolja a képviseletet.

Válas György 
holokauszt-túlélő

A túlélőkkel 
kellett volna 
kezdeni
Köves Slomó rabbi írása a minapi 
Népszabadságban elgondolkodtatott. 
Nem sokkal korábban láttam az ATV-
ben Kertész Imre interjúját, és mint-
ha lettek volna párhuzamok a két sze-

mély megnyilatkozásai között. Emlé-
kezetem szerint Kertész Imre évek óta 
kritikus a kormánnyal szemben, még-
is, amikor a kitüntetést felajánlották 
neki, elfogadta.

Miért? Gondolom azért, mert van-
nak bizonyos illemszabályok. Ha kri-
tikusak vagyunk is, a kapcsolatot nem 
szakítjuk meg, nem borítjuk fel az 
asztalt. Köves Slomó is számtalanszor 
kritizálta – sok mindenki más mellett 
– a kormány mindannyiunk számára 
bántó lépéseit. De emellett nem volt 
híve a párbeszéd megszakításának.

A rabbi szerint – gondolom – ez ele-
gánsabb és hatékonyabb így.

Ez már taktikai kérdés. Az viszont 

biztosan helyénvaló dolog, hogy nyi-
latkozataiban igyekszik a pozitív zsi-
dó identitást hirdetni, és felhívni ar-
ra a fi gyelmet, hogy egy zsidó hitköz-
ségnek a hiten keresztül kell identi-
tást adnia híveinek. A zsidó nép tagjai 
sokat szenvedtek a történelem során. 
A szenvedés csúcspontja az volt, ami 
velünk történt hetven éve. De hogy 
mindezt túléljük, nem lehet egyedül 
ennek az emlékénél leragadni.

Ha pedig már túlélőkről van szó. 
Olyan ember vagyok, aki nemcsak el-
szenvedőként voltam alanya a holo-
kausztnak, hanem az utóbbi években 
aktív tagja is vagyok túlélőszervezet-
nek és kritikusa a Mazsihisznek. Ha a 

Mazsihisz zsidó egyház, foglalkozzon 
a vallással, ha viszont szövetség, akkor 
foglalkozzon velünk, túlélőkkel, kezel-
je a túlélőszervezeteket partnerként, 
és ne csak ránk hivatkozva akarja ér-
vényesíteni saját szempontjait.

Nagyon örülök, hogy végre napi-
rendre került a túlélők szociális hely-
zete. Az külön reménykeltő, hogy az 
EMIH támogatói segítségével már je-
lentős összegű induló tőke is össze-
gyűlt – egymillió dollár – egy idősek 
otthona részére. Eddig ezekről a kér-
désekről kevés szó esett. Pedig illett 
volna ezzel kezdeni az emlékévet.

Klein Judit
holokauszt-túlélő

Miért kell 
a Mazsihisznek 
politikával (is) 
foglalkoznia?
Köves Slomó legutóbbi cikkében a 
Mazsihisz túl aktív politikai/társa-
dalmi szerepvállalását bírálta, véle-
ménye szerint ez nem feladata a zsi-
dó hitköz(ös)ség(ek)nek. A zsidó hit-
község elsődleges célja, hogy bizto-
sítsa a hívők számára a vallásgyakor-
láshoz szükséges infrastruktúrát, en-
nek megvalósításában pedig távol-
ságot kell tartania a politikától, hogy 
ne szolgáltassa ki a zsidó közösséget 
az „aktuálpolitikai csatározásoknak”. 
Mindez talán elfogadható volna, ha 
1. a magyarországi zsidóság csak val-
lási közösségként tekintene önmagá-
ra, illetve, ha 2. a zsidó hit és vallásgya-
korlás megélhető lenne a tágabb tár-
sadalomtól függetlenül. Írásomban e 
két szempont alapján kívánok érvel-
ni a Mazsihisz még aktívabb politikai/
társadalmi szerepvállalása mellett.

Köves rabbi írásában elismeri, hogy 
a zsidóságot többféleképpen lehet 
megélni. A zsidó identitás alapja le-
het a többi között vallási, hitbéli, ideo-
lógiai, kulturális és/vagy származási. 
Ennek fényében lehet amellett érvel-
ni, hogy a Mazsihisz – nevéből faka-
dóan – csak azokat a zsidókat képvise-
li, akik vallási/hitbéli identitással (is) 
rendelkeznek. Az ő számukra a leg-
fontosabb a vallásgyakorláshoz szük-
séges feltételek biztosítása, így érthe-
tő a rabbi felvetése. A valóság azonban 
az, hogy a Mazsihisz, a magyarorszá-
gi zsidóság legmagasabb (érdek-)kép-
viseleti szerveként, a társadalom szá-
mára az összzsidóságot jeleníti meg, 
így vallásos és világi zsidókat egyaránt 
képvisel. Amikor a Mazsihisz felszó-
lal (vagy épp nem szólal fel) bizonyos 
össztársadalmi kérdésekben, akkor 
álláspontját a magyarországi zsidóság 
véleményével azonosítják. Azon lehet 
vitatkozni, hogy ez jó-e, de ameddig 
így van, addig a Mazsihisznek több fel-
adata van, mint a magyarországi zsi-
dóság egyik csoportjának szükséglete-
it kielégíteni.

Ha valaki mégis amellett érvel-
ne, hogy a Mazsihisznek csak a vallá-
sos zsidóság kontextusán belül lehet 
értelmeznie önmagát, véleményem 
szerint akkor is van helye a politikai/

társadalmi szerepvállalásnak. A zsi-
dó hagyomány arra kötelezi az em-
bert, hogy szeresse/támogassa feleba-
rátját (3Mózes 19:18), emlékezzen rá, 
hogy maga is rabszolga volt egykoron, 
ezért karolja fel a szegények, az árvák 
és az özvegyek ügyét (2Mózes 22:21-
22, Ézsaiás 1:17). Bölcseink azt tanít-
ják: „Ha csak önmagamért vagyok, mi 
vagyok én?”, és „ha nem most [teszek 
önmagamért és embertársaimért], 
akkor mikor?” (Ávot 1:14). Vagyis egy 
vallásos zsidó nem bújhat ki a társa-
dalmi felelősségvállalás alól, nem de-
legálhatja ezt civil szervezeteknek 
vagy jogvédő aktivistáknak. Vallásos 
zsidóként ez a mi feladatunk is, és a 
legmagasabb képviseleti szervünk se-
gítségével elő kell segítenünk, hogy ez 
a vallási-erkölcsi üzenet eljusson a tár-
sadalom és a politika legszélesebb kö-
réhez. Már csak azért is, mert a ha-
gyományunk szerint Isten azért adta 
mindezeket a törvényeket és irányel-
veket, hogy megosszuk azokat a világ-
gal (Ézsaiás 49:6).

Köves Slomó cikkét arra futtatja 
ki, hogy a Mazsihisz ilyen irányú po-
litikai/társadalmi megnyilvánulásai a 
„szellemi teljesítmény hiányát” kíván-
ják pótolni. Nos, én úgy gondolom, 
hogy az ősi tanításaink modern aktu-
álpolitikai kérdésekre történő lefordí-

tása és az ezekben történő aktív sze-
repvállalás komoly szellemi teljesít-
mény, amelyhez mi magyar(országi) 
zsidók, vallásosak és világiak, mind-
annyian hozzátehetünk. Szép példá-
val járhat előttünk a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség, amely 
közös Bibliánk alapelveit szegény-
konyhával, cigány fi atalok felzárkóz-
tatásával és a hajléktalanság krimi-
nalizálása elleni határozott fellépés-
sel valósítja meg. Én azt kívánom a 
Mazsihisznek, hogy ezen az úton ha-
ladjon tovább, álljon ki azon értéke-
ink mellett, melyek az egész magyar 
társadalom javát szolgálhatják, és biz-
tosítsa támogatásáról azokat a civil és 
politikai szervezeteket, amelyek eze-
ket az értékeket képviselik.

A zsidóságnak különleges szerepe 
és felelőssége van ma Magyarorszá-
gon. Saját történelmünk érzékennyé 
tett minket, hogy szószólói legyünk a 
mindenkori kitaszítottaknak, támo-
gassuk a társadalmi egyenlőséget, és 
harcoljunk a diszkrimináció minden 
formája ellen. Mindezek megvalósu-
lásához elengedhetetlenül szükséges 
az igazságra törekvő, önmagunkkal 
és egymással őszintén szembenéző 
emlékezetpolitika is.

Németh Zoltán,
a magyar(országi) zsidó közösség tagja

A Fórum oldalon megjelenő vélemények nem feltétlenül 
tükrözik a szerkesztőség álláspontját. 
A szerkesztőség fenn tartja magának a jogot, hogy 
a meg nem rendelt kéziratokat rövidítve és szerkesztve 
közölje a lap nyomtatott vagy online változatában.

A placeboreformok ára

– Rossz hírem van, kisunokám! A mi nadrágszíjunkat már nem lehet még szorosabbra húzni, úgyhogy most már a te 
jövőbeni nadrágszíjadat huzigatják egyre szorosabbra! MARABU RAJZA 

Cikkünk nyomán


